
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TB-UBND  Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục giai đoạn 2021 - 2025 

 

Ngày 28/4/2021, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Dự họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lañh đaọ các sở, ban, 

ngành: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn, 

UBND huyện Cao Lộc. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo, 

ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:  

Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, nhằm nâng cao dân 

trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo những con người có kiến thức 

văn hoá, khoa học, có kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong đó, xây dựng và phát triển đội ngũ nhà 

giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hoá, đủ về số lượng, đảm bảo 

về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối 

sống trong sáng, tay nghề vững vàng có vai trò hết sức quan trọng; đây là nền 

tảng cơ bản để các thế hệ con em chúng ta được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ 

năng cần thiết, đáp ứng yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực của cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-

NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế”. 

UBND tỉnh đánh giá cao sự tích cưc̣, chủ động của Sở Giáo dục và Đào 

tạo trong việc chủ trì, phối hơp̣ với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng 

dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đội ngũ nhà giáo 

và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Dự 

thảo Nghi ̣quyết cơ bản đa ̃đánh giá khái quát thưc̣ traṇg, đề ra muc̣ tiêu và các 

nhiêṃ vu,̣ giải pháp để tâp̣ trung lañh đaọ, chỉ đaọ công tác phát triển đội ngũ 

nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên điạ bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030. Để dự thảo Nghi ̣quyết đảm bảo chất lượng, yêu cầu cơ 
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quan chủ trì soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến của các thành phần dự họp, rà soát 

và hoàn thiện các nôị dung sau:  

1. Hoàn thiện dự thảo Báo cáo công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán 

bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020, trong đó 

cần rà soát, bổ sung và phân tích, so sánh các số liệu, bảo đảm đánh giá kỹ 

lưỡng, toàn diện thực trạng công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản 

lý giáo dục trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở đề xuất các nội dung cần thiết đưa vào 

dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tập trung chỉ đạo trong giai 

đoạn tới.  

2. Về tên gọi, thống nhất tên của dự thảo Nghi ̣quyết là: Nghị quyết của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 

dục giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

3. Về kết cấu dự thảo Nghi ̣quyết, thống nhất dự thảo Nghị quyết có kết 

cấu gồm 4 đề muc̣ lớn: khái quát tình hình; quan điểm, muc̣ tiêu; nhiêṃ vu ̣và  

giải pháp chủ yếu; tổ chức thưc̣ hiêṇ. 

4. Về nội dung dự thảo Nghi ̣quyết 

- Phần mở đầu: diễn đạt lại cho rõ và khẳng định được vai trò, vị thế của 

đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong thực hiện đổi mới giáo dục và 

đào tạo. 

- Phần I. Đánh giá tình hình: cần đánh giá cụ thể, rõ nét hơn, nghiên cứu 

lựa chọn, bổ sung một số số liệu phù hợp để minh chứng cho kết quả đạt được. 

Rà soát, diễn đạt lại nội dung tại đoạn 2, đoạn 3 của Mục I cho sát đúng với thực 

tế, trong đó tại đoạn 3 cần khẳng định được sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 

dục giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Phần II. Quan điểm, mục tiêu: 

+ Mục tiêu chung: diễn đạt lại để bảo đảm bao quát và toàn diện hơn. 

+ Mục tiêu cụ thể: 

(1) Về số lượng: ý thứ nhất diễn đạt lại thành “số lượng nhà giáo và cán 

bộ quản lý giáo dục các cấp có mặt so với số lượng người làm việc được giao 

đạt 99% trở lên”; bỏ mục tiêu về tỷ lệ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các 

cấp có mặt so với số lượng người làm việc theo định mức quy định.  

(2) Về chất lượng: nghiên cứu xem xét tỷ lệ, quy định về chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên để phù hợp với định hướng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; đối với chỉ tiêu “100% nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có năng lực tin 

học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, xem xét thêm yêu cầu về năng lực 

sư phạm của nhà giáo, năng lực quản lý của cán bộ quản lý giáo dục; nghiên 

cứu, bổ sung chỉ tiêu về kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu 

phát triển đảng trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, kết quả đánh 

giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong cơ sở giáo dục; bỏ chỉ tiêu “100% nhà giáo 

và cán bộ quản lý giáo dục được tập huấn, bồi dưỡng theo quy định”. 
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(3) Về cơ cấu: nghiên cứu, diễn đạt chỉ tiêu tại dự thảo “100% các môn 

học của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có đủ giáo viên giảng dạy phù 

hợp với cơ cấu”. 

(4) Nghiên cứu, bổ sung các chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2030 trên cơ sở kế 

thừa và nâng cao chất lượng hơn so với chỉ tiêu giai đoạn 2021 - 2025. 

- Phần III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: cơ quan chủ trì rà soát, chỉnh 

sửa các nhiệm vụ, giải pháp theo ý kiến cụ thể tham gia phù hợp tại cuộc họp và 

những nội dung sau:  

+ Giải pháp thứ nhất: bổ sung chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Đề 

án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2021 - 2025, 

định hướng đến năm 2030. 

+ Giải pháp thứ hai: nghiên cứu, bổ sung nội dung bồi dưỡng lý luận 

chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục; làm rõ hơn nội dung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động 

của Trường Cao đẳng Sư phạm trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo 

và cán bộ quản lý giáo dục. Trên cơ sở nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 51-

KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung 

một số nội dung phù hợp như: đổi mới nâng cao chất lượng việc giảng dạy, học 

tập, kiểm tra, đánh giá đối với một số môn học; nâng cao hiệu quả nghiên cứu 

khoa học trong đội ngũ nhà giáo; nâng cao năng lực tin học, ngoại ngữ; phát huy 

vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục và đào tạo, công tác 

cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ,…  

+ Giải pháp thứ ba: nghiên cứu, bổ sung thêm nội dung về công tác tuyển 

dụng, tiếp tục công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chức năng, tăng 

cường sự giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội. 

+ Giải pháp thứ tư: diễn đạt, sắp xếp lại câu từ cho phù hợp, chỉ đưa ra 

chủ trương, định hướng về xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách phát 

triển nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh, không để tên cụ thể 

các chính sách như dự thảo. Nghiên cứu, hoàn thiện, bổ sung các định hướng 

chính sách phục vụ thiết thực cho mục tiêu phát triển nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục. 

+ Giải pháp thứ năm: điều chỉnh nội dung liên quan đến đào tạo bồi 

dưỡng lên giải pháp thứ hai. Tại giải pháp thứ năm, tập trung vào tăng cường 

các nguồn lực như triển khai thực hiện các Đề án đảm bảo cơ sở vật chất trường 

lớp học, nhà công vụ cho giáo viên, trang thiết bị dạy học,… 

- Phần IV. Tổ chức thực hiện: 

+ Khoản 1, nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng: Các huyêṇ ủy, thành ủy, 

đảng ủy trưc̣ thuôc̣, các Ban Đảng, Đảng đoàn, Ban cán sư ̣đảng tỉnh, Măṭ trâṇ 
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Tổ quốc và các tổ chức chính tri ̣ - xa ̃ hôị quán triệt nội dung Nghị quyết đến 

toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao 

động và nhân dân bằng hình thức phù hợp; chủ động xây dưṇg chương trình, kế 

hoac̣h để triển khai thưc̣ hiêṇ Nghi ̣quyết theo chức năng, nhiêṃ vu ̣và tình hình 

thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

+ Khoản 2, nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng: Đảng đoàn Hội đồng nhân 

dân tỉnh nghiên cứu, ban hành chính sách, giám sát việc thực hiện chính sách… 

+ Khoản 3, nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng: Ban cán sự đảng UBND 

tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo xây dựng đề án, 

thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc viêc̣ thưc̣ hiêṇ Nghi ̣quyết và điṇh kỳ 

báo cáo Ban Thường vu ̣Tỉnh ủy.  

+ Khoản 4, nghiên cứu, điều chính theo hướng: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

chủ trì, phối hợp với các Ban Đảng của Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết, 

tổng kết Nghị quyết. 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bổ sung, chỉnh sửa 

các dự thảo; hoàn thiện trước ngày 07/5/2021, trình phiên họp UBND tỉnh tháng 

5/2021 (kỳ 1). 

UBND tỉnh thông báo để Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan 

biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các TV theo GM số 151/GM-UBND; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, KT, THNC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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